
 
 
 

 

 הכנס השנתי בנושא דיני משפחה

 מושב בנושא: על מזונות אזרחיים, מזונות אחרי פרידה, כושר השתכרות והיחס ביניהם

 עו"ד יהונתן קניר, משרד עו"ד קניר ושות'

 ביהמ"ש העליון
 
 

 (. 10.12.03, מפי כב' הנשיא )בדימוס( השופט א' ברק )ניתן ביום פלוני 'נ תפלוני 8256/99רע"א  ➢

 (..0621.11יום )ניתן ברק  'השופט א (בדימוס)הנשיא , מפי כב' ביה"ד הרבניפלוני נ'  2232/03בג"צ  ➢
 מהדין האזרחי.  -לבית המשפט האזרחי כלים שיפוטיים לפסוק מזונות לאישה גרושה 

 (. 29.8.13)ניתן ביום מפי כב' השופט י' דנציגר , תאלמוני נ' אלמוני 4751/12בע"מ  ➢

 (. 5.11.15)ניתן ביום  ד' ברק ארזמפי כב' השופטת , פלונית נ' פלוני 3151/14בע"מ  ➢
 

 מחוזיביהמ"ש ה

 (..8015.5מפי כב' השופטת צ' קינן )ניתן ביום  ,פלונית נ' פלוני 3198/08ע "בר ➢
 (.8.3.09וילנר )ניתן ביום י' מפי כב' השופטת  ,ואח' .י.נ' ג .ג.ס 08-12-418עמ"ש  ➢

 ( ]לא פורסם[.29.6.11לטר )ניתן ביום  –ריך מלש, מפי כב' השופטת ר' לפלונית נ' פלוני 11-05-9669רמ"ש  ➢

 (. 29.5.12, מפי כב' השופט י' שנלר )ניתן ביום פלוני נ' פלונית 10-12-41403ש "עמ ➢

 (.   27.1.14ש' שוחט )ניתן ביום  , מפי כב' השופטי.מ נ' א.מ 23987רמ"ש  ➢

 (.   24.12.17, מפי כב' השופט נ' שילה )ניתן ביום ח.ש נ' ג.נ 17-12-3655רמ"ש  ➢
 להלן(. 43218-07-17)ר' תלה"מ ס' אופק  תשל כב' השופט הערעור על פסק דינ

 (.26.12.17, מפי כב' השופט מ' דרורי )ניתן ביום פלונית נ' אלמוני ואח' 17-03-56529רמ"ש  ➢
 להלן(. 26534-07-14ש "תמערעור על פסק דינו של כב' השופט נ' פלקס )ר' 

 

 בתי משפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים

 מפי כב' השופטת ה' גולדקורן )לא פורסם(. ד.ה נ' א.ג, 2860/06תמ"ש  ➢
 (. 25.3.09, מפי כב' השופט י' גרניט )ניתן ביום ד"ר א"ו נ' ד"ר א"ר ואח' 90272/99תמ"ש  ➢

  (.27.7.10)ניתן ביום  כב' הסגנית נשיאה נילי מימון, מפי כ.א. נ' כ. ואח' 26992/08תמ"ש  ➢

 (. 26.1.11, מפי כב' השופטת ש' גליק )ניתן ביום ש.מ נ' מ.ס 10-05-33988תמ"ש  ➢

 (. 29.3.11)ניתן ביום ' אלון , מפי כב' השופטת אפלונית נ' אלמוני 09-12-7282תמ"ש  ➢

 (. 19.8.13, מפי כב' השופטת ת. סנונית פורר )ניתן ביום אלמונינ'  פלונית 12-06-40020תמ"ש  ➢

 ( ]לא פורסם[.29.10.14, מפי כב' השופטת נ' גדיש )ניתן ביום פלונית נ' פלוני 13-02-46253תמ"ש  ➢
 הדין האישי לאישה גרושהסמכות ייחודית של ביהמ"ש לדון במזונות שלא עפ"י 

 (. 29.1.15י כב' השופט נ' פלקס )ניתן ביום פ, מא. ס נ' ש. ס 14-07-26534ש "תמ ➢

 (. 28.1.16, מפי כב' השופטת א' ארבל אסל )ניתן ביום פלונית נ' פלוני 14-03-33045תמ"ש  ➢

 ( ]לא פורסם[. 27.11.17, מפי כב' השופטת ס' אופק )ניתן ביום פלונית נ' פלוני 17-07-43218תלה"מ  ➢

 (.31.10.11)ניתן ביום  שלמה שפירא , מפי כב'  הרבפלונית נ' פלוני 844861/1תיק רבני )נתניה(  ➢
 

 ולא נכס בר איזון י בלבד כלי אקוויטבילכמוניטין 

  (. 27.4.17ניתן ביום )אלון  ', מפי כב' השופטת אפלונית נ' פלוני 16-06-18968עמ"ש  ➢

  (. 20.4.17ניתן ביום )ג'יוסי  'מפי כב' השופט ס ש.ג נ' ד.ג, 16-09-31035עמ"ש  ➢
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